
  קידושין נט
  ? מהו, בה וחזרה, וקידשה אחר באלא   

  לקיש ריש  יוחנן' ר
  דיבור ומבטל דיבור אתי לא, חוזרת אינה  דיבור ומבטל דיבור אתי, חוזרת

  
; תרומה תרומתו אין - ביטל תרם שלא עד אם, ביטל: לקיש לריש יוחנן' ר איתיביה: קושי על ריש לקיש   . מעשה ומבטל דיבור אתי ולא דמו מעשה דכי, אשה ליד מעות נתינת שאני :תירוץ  ! דיבור ומבטל דיבור וקאתי, הוא ודיבור דדיבור הכא והא
 גט לו ואמר, שליח אחריו ששלח או בשליח והגיע, לאשתו גט השולח: איתיביה :קושי על ריש לקיש

 הרי: וקתני, דמי אשה ליד מעות נתינת דכי שליח ליד גט נתינת והא; בטל זה הרי - הוא בטל לך שנתתי
  . דיבור ומבטל דיבור אתי, הוא ודיבור דיבור - לידה גיטא מטא דלא כמה כל נמי תםה :תירוץ  ! בטל זה

 מידי עולים ואין, במחשבה טומאתן לידי יורדין הכלים כל: יוחנן' לר ל"ר איתיביה: קושי על ר' יוחנן
 ולא מעשה מיד לא מוציאה אין מחשבה, מחשבה ומיד מעשה מיד מוציא מעשה;מעשה בשינוי אלא טומאתן

  ! תפיק מיהא מחשבה מיד אלא, מעשה ומבטל דיבור אתי דלא, מפקה לא מעשה מיד בשלמא; מחשבה מיד
 )יא ויקרא( כתיב: רמי פפא דרב, פפא וכדרב; דמי מעשה דכי, דטומאה מחשבה שאני :תירוץ

  : נוסח אחר למחלוקת ר' יונחן וריש לקיש    . ליה דניחא יותן אף, ליה דניחא יתן מה, יתן דכי דומיא יותן כי? כיצד הא, יותן כי וקרינן 
, עצמה את וקדשה היא והלכה, לקדשה לשלוחה רשות שנתנה היא וכן: אהא שמעתתא להא מתני זביד רב
  ? מהו, בה וחזרה, עצמה את קדשה לא  . קידושין קידושיה אין - קדמו שלוחה של ואם, קידושין קידושיה - קדמו שלה אם
  לקיש ריש  יוחנן' ר

  דיבור ומבטל דיבור אתי לא, חוזרת אינה  דיבור ומבטל דיבור אתי, חוזרת
  

    . מעשה ליה דהוה, כריו את ותרם הבית בעל שקדם כגון - עסקינן במאי הכא: רבא אמר: תירוץ     !תרומה תרומתו אין - ביטל תרם שלא עד אם, ביטל: ל"לר יוחנן רבי איתיביה: שריש לקי קושי על
 מטומאתן עולין ואין, במחשבה טומאתן לידי יורדים הכלים כל: לקיש ריש איתיביה: קושי על ר' יוחנן

 מיד ולא מעשה מיד לא מוציאה אינה מחשבה, מחשבה ומיד מעשה מיד מוציא מעשה; מעשה בשינוי אלא
  .ליה דניחא נמי יותן אף, ליה דניחא יתן מה, דיתן דומיא יותן כי? כיצד הא, יותן כי וקרינן יתן כי כתיב: רמי פפא דרב, פפא וכדרב; דמי מעשה דכי, דטומאה מחשבה שאני: ל"א: תירוץ  ! תפיק מיהא מחשבה מיד אלא, מעשה ומבטל דיבור אתי לא, מפקה לא מעשה מיד בשלמא; מחשבה

, שליח אחריו ששלח או בשליח והגיע, לאשתו גט השולח: ל"לר יוחנן רבי איתיביה :קושי על ריש לקיש
    . תיובתא! ל"דר תיובתא: אין תירוץ  , בטל זה הרי - הוא בטל לך שנתתי גט לו ואמר

 לי מקודשת את הרי לאשה האומר כןו  במקרההמחלוקת 
 וקידשה אחר ובא, יום שלשים לאחר
 .לשני מקודשת - יום שלשים בתוך

, בה וחזרה, וקידשה אחר באלא    ?מהו

, לקדשה לשלוחה רשות שנתנה היא וכן
 שלה אם, עצמה את וקדשה היא והלכה
 השלוח של ואם, קידושין קידושיה - קדמו
   .קידושין קידושיה אין - קדמו

    ? מהו, בה וחזרה, עצמה את קדשה לא
, הוא בורודי דדיבור הכא והא; תרומה תרומתו אין - ביטל תרם שלא עד אם, ביטל  לקישקושי על ריש    !דיבור ומבטל דיבור וקאתי

  מעשה ומבטל דיבור אתי ולא דמו מעשה דכי, אשה ליד מעות נתינת שאני  תירוץ
  מעשה ליה דהוה, כריו את ותרם הבית בעל שקדם כגון - עסקינן במאי הכא

  בטל זה הרי - הוא בטל לך שנתתי גט ול ואמר, שליח אחריו ששלח או בשליח והגיע, לאשתו גט השולח  לקישקושי על ריש 
  .דיבור ומבטל דיבור אתי, הוא ודיבור דיבור - לידה גיטא מטא דלא כמה כל נמי התם  תירוץ

  תיובתא! ל"דר תיובתא

    



! נחמן כרב הילכתא: לן וקיימא, יוחנן כרבי הילכתא: אמרת! אהילכתא הילכתא קשיא: קושי    . דיבור ומבטל דיבור אתי הכי אפילו, דמי דכמעשה אשה ליד מעות נתינת שאני: למימר דאיכא גב על ואף, בקמייתא ואפילו י"דר כוותיה והילכתא: פסיקת ההלכה    . בטליה לא גט מתורת, שליח מתורת דבטליה נהי :תירוץ    ! נחמן דרב כותיה הילכתא: לן וקיימא, בו ומגרש חוזר אינו: אמר ששת רב, בו ומגרש חוזר: אמר נחמן רב? בו ויגרש שיחזור מהו: להו דאיבעיא


